
	

 بتمویل من صندوق قطر للتنمیة

لفائدة میاه وإصحاح مشاریع  فتتحی القطري األحمر الھالل
 في جنوب السودانمستفید  84,600

المیاه مشاریع من  سلسلة وتسلیم بافتتاحمؤخرا  القطري األحمر الھالل قام :الدوحة ― 2017 ینایر 18
وشمال بحر الغزال الوسطى في والیتي االستوائیة التي تم االنتھاء منھا النظافة الشخصیة واإلصحاح و

 منظمة معبالتعاون القطري متكامل ینفذه الھالل األحمر ضمن مشروع وذلك بجمھوریة جنوب السودان، 
 84,600ویستفید من تلك المشاریع إجمالي وبتمویل من صندوق قطر للتنمیة،  التنمویة األفریقیة دیسوأ

 .شخص

إنشاء و ،ارتوازیة بارعدد من اآل حفرتضمن تي تال ،األعمالمن مجمل  %70حتى اآلن بلغت نسبة اإلنجاز 
المناطق األھالي في  لتشجیع النظافة أدواتتوفیر و ،الصحي للصرف بمضخات مجھزة میاه دورات

 .ةالمحلی اتلمجتمعفي ا يالبیئ اإلصحاحب واالھتمام الشخصیة النظافة على المحافظة على المستھدفة

 ،السودان لجنوب اإلسالمیة الجامعة مباني داخلالواقع  ملاأل مخیمفي  أقیم حفل خاللالمشاریع  ھذه افتتاح تم
 حضره، كما فریقیاأ ووسط لشرق اإلقلیمي كامل المنسق نوالالسیدة الھالل األحمر القطري فیھ  تومثل
 .الدولیة المنظمات وبعض قبائلزعماء الو المخیمات ولجنة اإلنساني والعون والمیاه الصحة وزاراتل نوممثل
 في المساھمة في القطري األحمر الھالل یلعبھ الذي العظیم بالدورأشادوا فیھا  كلمات ى كبار الحاضرینوألق
 والتوعیة البیئي صحاحواإل النقیة المیاه توفیر طریق عن الكولیرا ضمنھا ومن الوبائیة مراضاأل درء
 شعاراتالفتات علیھا أفراد الجمھور وحمل العدید من  ،یماناإل من النظافة برنامجمثل  يالصحالتثقیف و

 المشروع ومدیر نوال السیدة الھالل لممثلتكریم  یةھد قدمت الختام وفي، القطري األحمر بالھالل ترحیب
 .ریجیالأ ندروأ السید

 الوضع تحسینمن أجل  فریقیاأ فياألحمر القطري  الھالل ینفذھا التي المشاریع ضمن من المشروع ھذاویعد 
 اإلنساني الوضع حیث السودان جنوب في الخاصة أھمیتھ وتبرز ،المنطقةمنع انتشار األوبئة في و الصحي
 التحتیة ةالبنی في مباشر بشكل رتأث التي الداخلیة لنزاعاتا نتیجة للنازحینبالنسبة  وخاصةمتدھور 
 .الصحة قطاع ومنھا األولیة والخدمات

 حدیثة السودان جنوب دولة فياألحمر القطري  الھالل بھ یقوم الذي األول المشروع ھو ھذا نأ الذكرب الجدیر
 االنتقالیة مراضاألاإلسھال وغیرھا من و اریلالكو بتفشي شدیدا تأثیرا تأثرت التي المناطق إحدى وفي النشأة،
 المھد امخیم وبالتحدید االستوائیة وسط والیة يوھ ،واألطفال النساءمن  خاصةبحیاة الكثیرین  دتوأ التي

 .نساءمن ال منھم %90 شخص 11,500 من أكثر یسكنھما نذاالل ،ومنقاتین

انیة سإن منظمة ألي یسبق مل نھفإ ،الصحة وزارة ممثل كدھاأو المخیم مسئول بھا فادأ التي المعلومات حسبوب
 لتوفیر بارآ وحفر منافع تشیید بدعم قام الذي الوحید ھوالقطري  األحمر والھالل الخدمات هھذ مثل تقدیم



	

 وتوفیر المراحیض بناء نأ كما ،نوالمقتدر الإ علیھا یحصل وال ھاؤشراالسابق  في یتم ناك التي ،المیاه
 منعمما یؤدي بالنتیجة إلى مرافق اإلصحاح عدم توافر  إشكالیة من المختلفة قلل النظافة وأدوات الصابون

 السلوك نیحستو التلوث من الحد في یماناإل من النظافة برنامج ساھموأخیرا فقد  االنتقالیة، مراضاألانتشار 
 .المجتمع ألفراد الشخصي

 نتیجة النظیفة الشرب میاه وشح الحالي اإلنساني بالوضع نیالمتأثر فراداألبشكل عام ویستھدف المشروع 
 ةالبیئ تلوث عنھ نتج مما ،الصحیة الخدمات وتدھور باراآل وخاصة المیاه بمصادراألضرار التي لحقت 

 ینذال النازحیناألھالي وعلى  خاصة بصورةمع التركیز  ،الكولیراوباألخص مرض  مراضاأل وتفشي
 .البیئي للتلوث نتیجة والنظافة النقیة المیاه ليإ تفتقر مخیمات في مؤقتة بصفة یقیمون

 ##البیان نھایة##
 القطري األحمر الھالل عن نبذة
 الضعیفة والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف خیریة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 جنیف، في الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد تضم التي الدولیة، اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دون من

 واإلسالمیة والعربیة الخلیجیة الجمعیات من العدید عضویة الھالل یشغل كما بلدا، 190 من الوطنیة والجمعیات الدولیة، واللجنة
 الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للھالل اإلسالمیة اللجنة: مثل

 جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر
 .المحلیة الخیریة المنظمات باقي عن الھالل یمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة،
 في والتنمیة لإلغاثة جاریة دولیة مشروعات على یشرف وھو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الھالل ویعمل
 الھالل بھا یضطلع التي اإلنسانیة األعمال بین ومن. وأوروبا وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد

 على یعمل كما المخاطر، من والحد منھا والتعافي لھا واالستجابة للكوارث التأھب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر
 والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین معیشة مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف

 واسعة شبكة بمجھودات الھالل ویستعین. اإلنسانیة المناصرة صعید على نشاطھ إلى باإلضافة المحلیة، للمجتمعات االجتماعیة
 .لصالحھم اإلنسانیة القوى حشد خالل من الضعفاء حیاة تحسین ورؤیتھ والملتزمین، المدربین والمتطوعین الموظفین من

 غانم بن محمد الدكتور إدارتھ مجلس لرئیس سبق فقد الجذور، عریقة ومصداقیة إنجازات من الھالل بھ یتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطھ الھالل ویمارس. آسیا قارة عن الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد رئیس نائب منصب شغل أن المعاضید العلي
 والوحدة التطوعیة والخدمة واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة

 .والعالمیة
 بإدارة اإلعالمیة الشؤون رئیس عدنان، فرید بالسید االتصال یمكنكم وأنشطتھ، القطري األحمر الھالل عن المعلومات من لمزید

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البرید عبر أو ،+974 5583 7338: رقم ھاتف على االتصال،
 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زیارة یمكنكم كما
 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فیس
 QRCS@: وأنستغرام تویتر
 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لینكد


